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آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

صالحيت سازمان تأمين اجتماعي به عنوان 
مرجع رسيدگي كننده به تكليف قانوني كارفرما1

رأي وحدت رويه ی شماره ی 720 - 1390/3/3 
مطابق مقررات مواد 30، 36، 39 و 40 قانون تأمين اجتماعي، كارفرما مسؤول 
پرداخت حق بيمه س��هم خود و بيمه  شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تأمين 
اجتماعي اس��ت و در صورت خودداري از انجام اين تكليف، س��ازمان تأمين اجتماعي 
مكلف به وصول حق بيمه از كارفرما و ارائه ی خدمت به بيمه  ش��ده مي باشد؛ بنابراين 
در صورتي كه كارفرما در ايام اش��تغال بيمه  شده، به تكليف قانوني خود عمل ننمايد 
و بيمه  ش��ده خواس��تار الزام او به انج��ام تكليف پرداخت حق بيمه ی ايام اش��تغال و 
پذيرش آن از س��وي سازمان تأمين اجتماعي گردد، رسيدگي به موضوع در صالحيت 
سازمان تأمين اجتماعي محل خواهدبود، لذا رأي شماره ی 27� 1388/1/11 شعبه ی 
دوم دادگاه عموم��ي نجف آب��اد در حد نفي صالحيت دادگاه )كه طبق رأي ش��ماره ی 
126 � 1388/4/1 ش��عبه ی بيست و پنجم ديوان عالي كشور تأييد شده(، به اكثريت 
آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي طبق ماده ی 270 
قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور كيفري در موارد مشابه براي 

شعب ديوان عالي كشور و دادگاه هاي سراسر كشور الزم االتباع است.

1. روزنامه ی رسمی شماره ی 19319 به تاريخ 1390/4/11
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مسؤوليت هر يك از رانندگان در برخورد 
دو يا چند وسيله ی نقليه منتهي به قتل1

رأي وحدت رويه ی شماره ی 717 - 1390/2/6 
مس��تفاد از ماده ی 337 قانون مجازات اس��المي، هرگاه برخ��ورد دو يا چند 
وس��يله نقليه منتهي به قتل سرنش��ين يا سرنش��ينان آن ها گردد، مسؤوليت هر يك 
از رانن��دگان در صورت تقصير � به هر ميزان كه باش��د� به نحو تس��اوي خواهد بود، 
بنابراين رأي شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور كه مطابق اين نظر صادر شده، به 
اكثريت آراء موافق قانون تشخيص و تأييد مي گردد. اين رأي طبق ماده ی 270 قانون 
آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب 

ديوان عالي كشور و كليه دادگاه ها الزم االتباع است.

مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم تركه2

رأي وحدت رويه ی شماره ی 719 - 1390/2/20 
مستفاد از مقررات قانون امور حسبي راجع به تقسيم، تقسيم تركه در صورت 
عدم تراضي ورثه امري است كه محتاج رسيدگي قضايي است و بايد در دادگاه به عمل 
آيد. همين حكم در موردي هم كه تركه منحصر به يك يا چند مال غيرمنقول باش��د 
جاري اس��ت، بنابراين آراء شعب پنجم و بيس��ت و يكم ديوان عالي كشور كه تقسيم 
تركه غيرمنقول را از صالحيت واحد ثبتي محل وقوع مال خارج و در صالحيت دادگاه 
دانس��ته به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني اس��ت. اين رأي طبق ماده  
270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور كيفري در موارد مشابه 

براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه هاي سراسر كشور الزم االتباع است.

1. روزنامه ی رسمی شماره ی19310 به تاريخ 1390/3/30
2. روزنامه ی رسمی شماره ی 19306 به تاريخ 1390/3/24


